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I. Oznámení o zahájení řízení 

Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „silniční 
správní úřad“) ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 
4 písm. a) a ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“) vydává podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), toto oznámení: 

Silničnímu správnímu úřadu byla dne 31.01.2022 doručena žádost společnosti OMEXOM GA Energo 
s.r.o., IČO 491 96 812, Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň-Bolevec, kterou na základě plné moci zastupuje 
PROZNAK-dopravní značení, s.r.o., IČO 651 42 578, Bohumínská 789/63, 702 00 Ostrava-Slezská 
Ostrava (dále jen „žadatel“) ve věci povolení: 

 úplné uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace k dolu ČSM Sever (100 m od křižovatky 
se silnicí II/475), pozemek parcelní číslo 3826/1, v katastrálním území Stonava, v obci 
Stonava, a  

 nařízení vedení objízdné trasy po silnicích II/475, III/4749, III/4687 v obci Stonava 
 

v termínu od 07:00 hod. dne 05.03.2022 do 18:00 hod. dne 06.03.2022 z důvodu provádění rektifikace 
– narovnání stožáru el. vedení do svislé polohy.  

Uzavírka se dotkne linky 873540 Karviná-Stonava, 873541 Karviná-Stonava, 873581 Karviná-Stonava-
Albrechtice, 873582 Karviná-Stonava-Albrechtice-Horní Suchá a 912583 a 913583 Karviná-Stonava-
Havířov. 

Dnem 31.01.2022 bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci. 

Silniční správní úřad podle § 47 odst. 1 správního řádu   

oznamuje 

všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení správního řízení ve  výše 
uvedené věci, které je vedeno zdejším úřadem podle § 24 zákona o pozemních komunikacích 
a  vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Silniční správní úřad shromáždil tyto podklady pro vydání rozhodnutí: 

 žádost s návrhem přechodného dopravního značení;  

 plná moc;  

 souhlas OKD, a.s. ze dne 31.01.2022; 

PROZNAK-dopravní značení, s.r.o. 
Bohumínská 789/63 
702 00  Ostrava-Slezská Ostrava  
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 návrh přechodného dopravního značení odsouhlasený Policií, ČR, Krajským ředitelstvím Policie 
Moravskoslezského kraje, územním odborem Karviná, dopravním inspektorátem č.j.: KRPT-9322-
10/ČJ-2022-07306 ze dne 26.01.2022. 

 

II. Nařízení ústního jednání 
 
Silniční správní úřad dle § 49 správního řádu k projednání žádosti neveřejné ústní jednání bez ohledání 
na místě na den 

středu 16.02.2022 v 09:00 hodin 

se schůzkou pozvaných v budově „C“ Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-
Fryštát, 3. patro, zasedací místnosti č. 420. 
 

Usnesení 

Silniční správní úřad podle § 36 odst. 1 a odst. 2 správního řádu prohlašuje, že účastníci řízení ve výše 
uvedeném řízení: 
 

 PROZNAK-dopravní značení, s.r.o., IČO 651 42 578, Bohumínská 789/63, 702 00 Ostrava-Slezská 
Ostrava; 

 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 000 95 711, středisko 
Karviná, Bohumínská 1877/4,  Karviná-Nové Město; 

 Obec Stonava, IČO 002 97 658, Stonava čp. 730, 735 34  Stonava; 

 OKD, a.s., IČO 059 79 277, Stonava 1077, 735 34 Stonava; 
 

(účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu) a jejich zástupci jsou oprávněni nejpozději na tomto 
jednání navrhovat důkazy, činit jiné návrhy, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, mají možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska i dotčené orgány. Po uplynutí 
stanovené lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout v sídle Magistrátu města Karviné, 
Odboru školství a rozvoje, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, kancelář č. 423 v úřední dny pondělí 
a středa od 07:30 do 17:30 hod. nebo po předchozí telefonické domluvě v úterý a čtvrtek od 07:30 
do 16:00 hod. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 

Odůvodnění 

Žádost ve věci povolení úplné uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace k dolu ČSM Sever (100 
m od křižovatky se silnicí II/475), pozemek parcelní číslo 3826/1, v katastrálním území Stonava, v obci 
Stonava, a nařízení vedení objízdné trasy po silnicích II/475, III/4749, III/4687 v obci Stonava v termínu 
od 07:00 hod. dne 05.03.2022 do 18:00 hod. dne 06.03.2022 z důvodu provádění rektifikace – 
narovnání stožáru el. vedení do svislé polohy, byla silničnímu správnímu úřadu doručena dne 
31.01.2022.  

 
Vzhledem k tomu, že v uvedeném řízení mají účastníci řízení možnost se k podkladům vyjádřit, nahlížet 
do spisu, navrhovat důkazy a činit další návrhy, bylo rozhodnuto podle správního řádu tak, jak je 
uvedeno v usnesení. 
 

Poučení  

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho oznámení. 
Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout dnem následujícím ode dne doručení 
písemnosti adresátovi. 
 
V souladu s § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen 
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění 
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přístup k dodanému dokumentu. Pokud se tato osoba do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů 
ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty. 
 
O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy. Odvolání se podává 
u Magistrátu města Karviné, Odboru školství a rozvoje dle § 86 odst. 1 správního řádu a musí mít 
náležitosti dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek (ust. § 
76 odst. 5 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis 
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Bc. Martina Šandriková, DiS. 
oprávněná úřední osoba 
služební číslo 2655 
 
podepsáno elektronicky 
 
 
Příloha: 
- návrh dopravního značení 

 
 
Doručí se (doručenky) 
PROZNAK-dopravní značení, s.r.o.,  IDDS pvtvhpv 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, středisko Karviná,  IDDS jytk8nr 
Obec Stonava,  IDDS wd5ba9k 
OKD, a.s., IDDS eayggn6 
 
 
Dotčené orgány 
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezské kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní 
inspektorát,  IDDS n5hai7v 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy, dopravní úřad, 28.řijna 117, 702 18 Ostrava, 
IDDS 8x6bxsd 
 
 
Ostatní 
ČSAD Karviná, a. s.,  IDDS wfzdmnc 
Koordinátor ODIS s.r.o., IDDS 24tgfvk 
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